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Szépen is meg lehet élni
az ezüstkort
Összekeverjük a fogalmakat, vagy csupán elő-

L&?(5($>@.2&A#7&.!1)("/7#+#$2,&8/$>/.212&MNNOP=($&0()6.&3D.E&0(+!.-&F/5#*+&G#$/+B&L7&
ügyvéd ingatlanfejlesztésekkel
foglalkozott már jó ideje. Olyan
otthont szeretett volna építeni,
ahol minden megfelel a korszel.(0$(,E&@8%2$2,,/)&+7(..4+E&,(..4&
=(.0282++#8:&Q&528%-+&0(83(.(.4&
!.(11()(1&2>&27&->4+(,$(,B&L&.2,)!+7(,&-11&.(82.#==&MR&$!8%7(10!teresek – meg is nézzük az egyiket
QE&36)>4+7/=#+2,E&+&2&.(81D=="D7&
erkély vagy terasz is tartozik. Üresen adják át, hogy a lakó hozhassa

ítéletesek vagyunk, ha az idősotthon kifejezést
halljuk? Valószínűleg mindkettő szerepet játszik
abban, hogy az idősotthont egyfajta elfekvővel
azonosítjuk. Pedig papírforma szerint az ilyen helyekre nem meghalni mennek az emberek. Hogy
mennyire így van, azt a Levendula Ház bizonyítja.
Ez a ház az élet háza, egy igazán emberhez méltó
intézmény az idősek számára.

!"#$%&'()*)(&!+&,-./0!1())(&2&345#)/+&$%67+8!+!14.&+7-$1(&(8%&0#sik realitásba csöppen az ember.
Mintha mesekönyvet lapoznánk,
9#1%&34:1;#1<.&,-++!&=(.;(==&#..&27&
->4+&(0=()(,$(,&/11"/$1&$%:;1<&
?(5($>@.2&A#7B&C/.12,!''($&$(0&
is egyetlen ház, hanem épületegyüttes, amelynek szárnyait bel+4&,D7D++!8-&1()(,&,D1-,&D++7(B&
Patinás múlt és praktikus jelen
találkozik itt, a látogató az újra-

épített, és organikusan a modern
architektúrához simuló egykori
gazdatiszti házba lép be. Antik
bútorok közt, csöndben beszélget
$!"#$%&->4+&"D.8%E&2&1-+712+#8E&27&
elegancia és a finom ízlés azonnal
szembeötlik. A könyvtárban ülünk
.(&F/5#*+&G#$/++2.&!+&H8)-&I8$(+&
!)1!,(+J1!+-&5(7(145(.B&K($8(1(8&
kérdésünk van, hiszen alig hiszi az
(0=()E&"/8%&(8%&->4+/11"/$&-.%($&
is lehet.
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saját bútorait, s így ne kelljen teljes múltját a kapun kívül hagynia.
Két lakosztályt is egybe lehet
$%-1$-E&"2&27&->4+&(0=()&$28%/==&
térre vágyik. Olyankor az egyik
36)>4+7/=#1&'!.>#@.&82)>)<==#&
alakítják át a számára. Itt min>($&0($1(+&2&,!$%+7()14.E&"-+7($&
MPS&"<$2'/+&')<=2->41&-+&,2'"21&
27&!)>(,.4>4E&+&(72.211&(.>D$1"(1-E&
végleg marad-e, befizetve a belépési díjat. Hozhatja akár az összes
holmiját is, mert ami nem fér,
2$$2,&27&-$1!70!$%&0(83(.(.4&
helyiségében adnak helyet. Talán
0/$>2$-&+(0&,(..E&(7&2&.("(14+!8&
0($$%-1&;(.($1&.(.,-.(8&(8%&->4+&
embernek.
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Az egész épület természetes
3!$%=($&:+7-,E&20(.%)4.&2&0($%nyezeti ablakok gondoskodnak a
.2,#+/,21&D++7(,D14&3/.%/+<,/$B&L7&
(=!>.4E&2&1#)+2.8<&!+&2&,D$%51#)&2&
=(.+4E&8/$>/7/11&,()1(,)(&$%J.-,E&J8%&
minden természetközeli, meghitt.
Akadálymentesített az egész épület, a kétemeletes részekben lift, a
36)>4+7/=#,=2$&,2'2+7,/><&+(8J1E&
2&1#82+&,D7.(,(>4,D$&'(>-8&;#)<kerettel is kényelmesen lehet mo7/8$-B&TD==&->4+&.2,<1&-+&.#1$-&J8%B
L&,/0'.(U@0&D++7(+($&VMNN&
$!8%7(10!1()E&2"/.&WON&3!)4"(.%(1&
2.2,J1/112,&,-B&L&WSR&2'2)102$/$&
kívül – szervesen az épülethez
illeszkedve, mégis kissé szeparáltan – egy 22 ágyas, légkondicio$#.1&#'/.#+-&)!+7.(8&-+&0X,D>-,B&
Olyan, ápolásra és gondozásra
+7/)@.<&->4+&,)<$-,@+&=(1(8(,(1E&
mozgásszervi sérülteket, szív- és
!))($>+7()-&=(1(8+!8(,E&0X1!1&
vagy trauma után lábadozókat
várnak ide, akik kórházi kezelésre
nem szorulnak, de folyamatos és
+72,+7()X&(8!+7+!868%-&(..#1#+1&
vagy kezelést igényelnek. Pszichi-

#1)-2-&,<),!''(.&,67>4E&52.20-$1&
végstádiumú daganatos betegeket
az intézménynek nem áll módjában fogadni.
L7&->4+&(0=()(,&(8!+7+!8-&#..2potának karbantartásáról háziorvos, reumatológus, gyógytornász
gondoskodik. Szakorvosi vizitekre
2&34$45!)&+7()5(7!+!5(.E&,J+!)(11(.&
;@1$2,&(.&2&.2,<,E&(.+4+/)=2$&2&,D-

+#01)0(2&3#"/%salgó

+#),&-."/%

Saját bútorral le!"#$!%!&'!()!'&*

7(.-&Y7($1&G#$/+&F<)"#7=2&!+&2&F:15D.8%-&,.-$-,2-&1D0==(B&Y72=2>->4+&
programjaikról pedig az intézmény
mellett önmaguk gondoskodnak,
ha úgy látják jónak. A jó közérzet"(7&"(1-&,!1+7()&3/>)#+7E&02$-,Xrös is hozzájárul. Itt maximálisan
szabadon mozognak az emberek,
látogatót is fogadhatnak, aki fizetség ellenében bent is alhat az
otthonban. A lakók saját autójukat
használhatják, az intézményhez
fedett parkolók is tartoznak.
L0-1&.#11@$,E&.($%X8D74E&(8%:112.&0(88%474&5/.1B&Z(88%474&2==2$&2&1(,-$1(1=($E&"/8%&27&->4+/11"/$&Q&2&02&0!8&!.4&3!.)(!)1!+(,(1&
cáfolva – nem szociális intézmény.
F/5#*+&G#$/+&271&0/$>;2E&0/delljük sok szempontból igazolta
elképzelésüket. Egy dolog azonban
még változtatást igényel: a nyugati gyakorlattal szemben, ahol
MNQSN&!5)(&-+&-.%($&/11"/$/,21&
5#.2+71&+/,&->4+E&7252)12.2$@.&!.5(75(&"#1)2.!54&!51-7(>(-1E&$#.@$,&
mindössze néhány év adatik meg.
Ez kulturális kérdés, amin érdemes lenne elgondolkodni.
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